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หนังสือการขอ          ย้าย            โอน 

เขียนที�………........………….

วนัที�…………………………………….

เรื�อง     การขอ              ยา้ย           โอน 

เรียน    อธิบดีกรมควบคุมโรค 

1. ชื�อ………………………………………………………………………………………………..

2. ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ………………………………..ตาํแหน่ง…………………………………

ตาํแหน่งเลขที�…………………………………งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………………….

    กอง……………………………………..กรม…………………………..โทร…………………. 

ดาํรงตาํแหน่งนี� เมื�อวนัที�……………………เดือน………………………….พ.ศ……………… 

    อตัราเงินเดือนปัจจุบนั……………….บาท   

ขณะนี�       อยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัราชการ             พน้จากการทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ

อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน หลกัสูตร………………………….. 

ถึงวนัที� ………………..เดือน…………….พ.ศ…………….. 

ไม่อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน 

อยูใ่นระหวา่งปฏิบติังานชดใชท้นุ  หลกัสูตร………………………………………….

ตอ้งปฏิบติังานชดใชท้นุ…………….ปี 

ตั�งแต่วนัที�……เดือน…………พ.ศ…………ถึงวนัที�….เดือน………..พ.ศ…………… 

ไม่มีขอ้ผกูพนักบัทางราชการแลว้

3. ขอ            ยา้ย              โอน  มาดาํรงตาํแหน่ง…………………………….....…………………….

ตาํแหน่งเลขที�………….งาน/ฝ่าย/กลุ่ม…………………………………………………………………

     กอง……………………………………………….กรมควบคุมโรค 

     เหตุผลในการขอยา้ย/โอน   

          เป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ตาํแหน่ง....................................................................ตามประกาศผลสอบ 

ของ................................................ประกาศ ณ วนัที� .............................................

           เป็นผูไ้ดรั้บวุฒิที� ก.พ.กาํหนดใหค้ดัเลือกเพื�อบรรจุเขา้รับราชการ วฒิุ....................................... 

อื�นๆ ……………………………………………………………………..........................……

4. ประวติัส่วนตวั

เกิดวนัที� …………………เดือน………………..พ.ศ. ………………..อาย…ุ………………ปี 

เริ�มรับราชการเมื�อวนัที�………………เดือน……………………………………..พ.ศ………. 

อายรุาชการ…………………ปี………….เดือน (นบัถึงเดือน……………..พ.ศ……………….) 

ภูมิลาํเนาเดิม…………………………………………………………………………………….. 

ที�อยูปั่จจุบนั…………………………………………………….รหัสไปรษณีย…์……………….

โทรศพัทที์�ทาํงาน…………………………..โทรศพัทที์�บา้นพกั………………………………....
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               เป็นสมาชิก  กบข. ประเภท              สะสม              ไม่สะสม

ไม่เป็นสมาชิก กบข.

5.  ประวติัการศึกษา (วุฒิตรงตามตาํแหน่งและที�สูงกวา่)

                คุณวฒิุ ปีที�สาํเร็จการศึกษา                         สถาบนั 

………………………… …………………………………. ……………………………..

………………………… …………………………………. ……………………………..

�.    สาํหรับผูข้อยา้ย/โอน มาดาํรงตาํแหน่งประเภทตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ ฯ ว.��/�� หรือ 

ว ��/�� หรือ ประเภทตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�อาศยัความรู้ความชาํนาญเฉพาะตวัฯ ว ��/��

6.1  กรณี ว ��/�� , ��/��

6.1.1 เป็นผูที้�ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ 

(ตาํแหน่งประเภททั�วไป ) ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาํแหน่งประเภทเชี�ยวชาญเฉพาะ ในระดบัเดียวกนั

และเป็นสายงานที� ก.พ.จดัอยูใ่นกลุ่มตาํแหน่งเดียวกนักบัตาํแหน่งที�จะแต่งตั�ง 

6.1.2 ไม่เป็นผูที้�ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ 

(ตาํแหน่งประเภททั�วไป ) ตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาํแหน่งประเภทเชี�ยวชาญเฉพาะ ในระดบัเดียวกนั 

หรือ เป็นผูที้�ดาํรงตาํแหน่งหรือเคยดาํรงตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ฯ แต่ไม่อยูใ่นสายงานที� ก.พ.

จดัอยูใ่นกลุ่มตาํแหน่งเดียวกนักบัตาํแหน่งที�จะแต่งตั�ง

6.2 กรณี ว ��/��

�.�.� ไม่เคยผา่นการประเมินบคุคลและผลงานมาก่อน

6.2.2 เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยวธีิการ

     สอบ ตาม ว��/254� ในตาํแหน่ง………………. …………...ตามประกาศ 

…………………………………ลงวนัที�……………..เดือน……………….พ.ศ……………………. 

ประเมินผลงานในตาํแหน่ง………………………………………………

เมื�อวนัที�…………….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….. 

7.  ประวติัการรับราชการ (จากเริ�มรับราชการจนถึงปัจจุบนั  แสดงเฉพาะที�ไดรั้บแต่งตั�งให้ดาํรงตาํแหน่งใน

ระดบัสูงขึ�นแต่ละระดบัและการเปลี�ยนแปลงในการดาํรงตาํแหน่งในสายงานต่าง ๆ )

    วนั เดือน ปี  ตาํแหน่ง                            อตัราเงินเดือน สังกดั

………………… ………………………. ……………………….. …………….. ……

………………… ………………………. ……………………….. …………….. ……

8. ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน 

             ปี            ระยะเวลา              หลกัสูตร                สถาบนั 

……………….. ……………………. …………………………. ………………………..

……………….. ……………………. …………………………. ………………………..



�

9. หนา้ที�ความรับผิดชอบของตาํแหน่งปัจจุบนั

(1) ……………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………..

10. พร้อมนี�ไดแ้นบเอกสารที�เกี�ยวขอ้งมาดว้ยแลว้ เช่น  ประกาศผลการสอบแข่งขนั วุฒิการศึกษา หนงัสือ

รับรองลกัษณะงานเกี�ยวขอ้ง (กรณียา้ยต่างสายงาน) เป็นตน้ 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาดว้ย    จะเป็นพระคุณ

       ขอแสดงความนบัถือ 

ลงชื�อ………………………………………..ผูข้อยา้ย/โอน 

(…………………………………..)

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา

ขา้พเจา้................................................................................ตาํแหน่ง....................................................................................

ระดบั....................................................................(ส่วนราชการ)......................................................................................... 

เป็นผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ด ขอรับรองว่า...............................................................................เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 

ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีความสนใจ และอุตสาหะในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และยินดี

ใหข้า้ราชการดงักล่าว ยา้ย/โอน ไดต้ามความประสงค์ ตั�งแต่วนัที�..................................................................... เป็นตน้ไป

(ลงชื�อ)................................................. หวัหนา้กลุ่ม/หวัหนา้ฝ่าย/ผูอ้าํนวยการ

( )

             ผูรั้บรอง 

................../.................../.............
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หมายเหตุ

�. กรณีการยา้ย/โอน มาดาํรงตาํแหน่งประเภทตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ ฯ ว.��/�� หรือ 

ว ��/��  ไม่ตอ้งทาํ ขอ้ � - �� แต่ตอ้งทาํ ตามหมายเหตุ ขอ้ �.

�. ขอ้ �. ใหผู้ไ้ดรั้บคดัเลือกยา้ย/โอน ดาํเนินการ ดงันี�

กรณีขอ้ � ตาม ว ��/�� , ��/��

ตามขอ้ �.�.�  เป็นกรณีไม่ตอ้งส่งผลงานประเมิน

- ให้จัดทําแบบรายการประกอบคาํขอคดัเลือกบคุคล (กรณียา้ย ยา้ยสบัเปลี�ยน โอน 

บรรจุกลบั เอกสารหมายเลข �-�) ที�กาํหนด

ตามขอ้ �.�.�  เป็นกรณีที�ส่งผลงานประเมิน

- ให้จัดทําแบบรายการประกอบคาํขอคดัเลือกบคุคล (กรณียา้ย ยา้ยสบัเปลี�ยน โอน  

บรรจุกลบั เอกสารหมายเลข �-�) 

- จดัทาํเอกสารประกอบคาํขอประเมินผลงาน (เมื�อกรมอนุมติัให้ยา้ย/โอนแลว้) ที�กาํหนด

กรณีขอ้ � ตาม ว ��/��

ตามขอ้ �.�.�  เป็นที�ไม่เคยผา่นการประเมินบคุคลและผลงานมาก่อน

- ใหจ้ดัทาํเอกสารประกอบการพจิารณาการขอนบัระยะเวลาขั�นตํ�าฯ ตามแบบที�กาํหนด

และใหก้รรมการประเมินของหน่วยงานพจิารณาการนบัระยะเวลาดงักล่าว และส่ง

รายงานผลการพิจารณาเพื�อเสนอขออนุมติัตวับุคคล

- เมื�อกรมฯ อนุมติัตวับุคคลแลว้ ใหค้ณะกรรมการประเมินของหน่วยงานพจิารณา

ประเมินผลงานและส่งรายงานรายงานผลการพิจารณาเพื�อดาํเนินการยา้ย/โอนต่อไป
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การรับรองของผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สคร./สํานัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน

ระดบักองต้นสังกัดของตําแหน่งที�จะแต่งตั�ง (ย้าย/โอน) 

ขา้พเจา้..............................................ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง/สถาบนั/สคร./สาํนกั หรือหน่วยงาน

ระดบักอง......................................................................................................................................................... 

ตน้สังกดัของตาํแหน่ง......................................................................................................................................

ตาํแหน่งเลขที�..............ไดป้ระเมินความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ตามที�กรมควบคุมโรค

กาํหนด  และความสามารถเชิงสมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competencies) ตามที�หน่วยงานกาํหนดแลว้  

ปรากฎวา่ นาย/นาง/นางสาว............................................................... 

ผูข้อ [     ]  ยา้ย   [      ]  โอน  เป็นผูผ้า่นการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะดงักล่าว

(ลงชื�อ) .......................................................

(..................................................)

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกอง/สถาบนั/สคร./สาํนกั

หรือหัวหนา้หน่วยงานระดบักอง

หมายเหตุ  ใชก้บัตาํแหน่งทุกประเภท ยกเวน้ประเภทตาํแหน่งผูป้ฏิบติังานที�มีประสบการณ์ ฯ 

ว.��/�� หรือ ว ��/��


